בס"ד

יבמות מו) :ש 2מהסו( עד מז) :ש 6מהסו(
ביאורי מושגי
היחס אל הגר  בניגוד לעמי אחרי שקיבלו את המסתפחי אליה ביחס עויי ציותה תורתנו הקדושה להזהר היטב היטב בכבודו
של הגר ) 36פעמי חזרה על כ $תורתינו הקדושה(
וכ $כתב הרמב" לר' עובדיה הגר' :דע שחובה שחייבתנו התורה על הגרי גדולה היא ...באהבה רבה המסורה ללב' ,ועל רבו של ר'
עובדיה שהעליבו וקראו כסיל אמר הרמב" 'ואשר השיב $רב $שלא כהוג והעציב $והכלימ $וקרא $כסיל עבירה גדולה בידו ...וכי
שיכור היה זה?!'...

נאמנות על יהדות
ר' יהודה:

נאמנות לטעו שהתגייר
נאמ בחו"ל )ובאר* לא נאמ(

חכמי)וכ הלכה( :אינו נאמ בשו מקו

טעמו של ר' יהודה:
'בארצכם'  -באר* צרי $עדות אבל בחו* לאר* אי אינטרס להיות יהודי ולכ נאמ
תגובת חכמי:
מש לומדי שמקבלי גרי אפילו באר* ישראל.

נאמנות לטעו שהוא גוי
נאמ,
על עצמו:
על בניו :רוב השיטות :אינו נאמ,
ר"י )לפי רבינא( :נאמ )אבל לא על נכדיו(

ר' יהודה טע שאד נאמ לפסול את בניו )מדי 'יכיר'(
רנב"י :נאמנות זאת מוגבלת ליהודי )וכא לא נאמ כיו שהוא גוי(,
רבינא :נאמנות זאת תקפה ג לגוי )ולכ כא נאמ על בניו(,

תהלי $הגיור
אזהרה
 .1מסבירי לגר שלא כדאי להיות יהודי,
 .2א הוא עדיי מעוניי  מתחילי מייד בתהלי $הגיור

קשי גרי לישראל כספחת  לכ א אפשר
להמנע מלגייר  עדי.

הכנה

מרות ונעמי למדנו שאי להרתיע גרי יתר על
המידה )לכ מודיעי לו רק מקצת מצוות(

 .3מיידעי אותו על מקצת מצוות החמורות ומקצת קלות.
 .4מיידעי אותו על מתנות עניי,
 .5מיידעי אותו על עונש של המצוות )שעד עכשיו לא התחייב בה(
 .6מיידעי אותו על השכר לעתיד לבוא,

גויי מקפידי ג על פחות משווה פרוטה  לכ
מודיעי לה על מתנות עניי שהיא מצוה המנוגדת
לטבע שלה

לב הגיור
 .7מלי אותו
 .8אחרי שהבריא מהמילה  טובל בנוכחות  3דייני.
 .9בזמ הטבילה מזכירי לו שוב מקצת מצוות חמורות ומקצת קלות
א חזר בו אחר סיו הגרות  אינו מועיל )ונחשב
ישראל מומר(
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